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Sv. Valentýn
Tak se to nějak přesmekává a už ne 
máj, ale únor je lásky čas! Nu což, 
globalizace, že? Ale spíše komerce, 
tuším. Nevadí, naopak! Vždyť lásku 
bychom měli připomínat a žít ka-
ždý měsíc, každý den. Lidstvo také 
od nepaměti lásku opěvuje, uctívá 
a adoruje nesčetnými způsoby. Lás-
ka je inspirací pro všechny umělce 
od básníků, přes malíře, spisovatele, 
sochaře, skladatele a vlastně všech-
ny, snad kromě některých politiků 
a ekonomů. I když také: u jedněch to 
je sebeláska a u druhých zase láska 
k penězům. A takhle by šlo v nadsázce 
vzhledem k lásce zhodnotit veškeré 
lidské působení. Jenže láska je hlavně 
o vztazích, tedy o vztahu. Ten hlavní, 
od kterého se vše odvíjí, je: já a Bůh. 
To ovšem valentýnský čas nepřipomí-
ná, jde tu o lásku romantickou, což je 
samozřejmě krásné, ale není to jediná 
její forma. Když jsem před desítkami 
let začala chodit mezi křesťany (a poté 
Na Maninách uvěřila), překvapova-
lo mě a ohromovalo sdělení, že Bůh 
miluje, že On je láska. Nejprve mě to 
trochu pohoršilo, protože jsem tato 
slova měla zařazená jen pro lidi. Pak 
mě ale „na lásku“ Bůh „dostal“, když 
jsem ji u Něj rozpoznala a objevila pro 
sebe. Zjistila jsem, že „láska dává“ – ta 
Boží – život, manželská – sebe navzá-
jem, mateřská – péči, přátelská – čas. 
Stále se učím, že láska je trpělivá, dob-
rotivá…všechno snáší, všemu věří, ve 
vše doufá, všechno vydrží…Takový je 
Stvořitel a takoví můžeme a máme 
být spolu s Ním i my. Tak kéž se nám 
ten „Valentýn“ daří slavit po celý rok!

Nanda
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Pozvání k růstu
Božím plánem pro 
nás je růst. V Efez-
ským 4,7–16 se píše, že 
práce na našem růstu 
není u konce, „dokud 
nedospějeme všichni 
k jednotě víry a plné-
ho poznání Syna Boží-
ho, v dospělého muže, 
v míru postavy Kris-
tovy plnosti, abychom 
již více nebyli jako děti 
(…), nýbrž abychom 
byli pravdiví v lásce 
a rostli všemi způsoby 
v toho, který je hlavou, 
v Krista.“

Naše kultura hodně vyzvedává dětství, 
a i my jako křesťané často hledíme s nos-
talgií k počátkům své víry. Dětství ale není 
cílem, pouze začátkem. Když dítě neroste, 
ať už tělesně, nebo mentálně, vnímáme to 
jako vážný problém. Když se jeho mentální 
vývoj zastaví na věku šesti let, kouzlo, které 
mají šestileté děti, je pryč. Dětství je hezké 
u dětí. To krásné je právě pozorovat, jak 
rostou, učí se, dospívají.

Bůh by mohl dělat věci naráz, ale roz-
hodl se téměř vše ve svém stvoření při-
vádět k dokonalosti růstem a výchovou. 
Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu a tím 
obrazem je Kristus. Onou dospělostí pro-
to není nic menšího než být jako Kristus. 
Žádný člověk, který nemá vztah s Bohem 
jako měl Kristus a nemiluje jako on, ještě 
nedospěl k tomu, co to skutečně znamená 
být člověkem.

Písmo v listu Efezským připomíná, že 
Bůh nás k tomuto růstu do dospělosti vyba-
vil. „Každému byla dána milost podle míry 
Kristova obdarování.“ Od chvíle, kdy jsme 
se znovuzrodili, v nás působí síla Kristova 
života. Máme potenciál růst k dospělosti 
v Kristu, podobně jako novorozené dítě má 
ve své přirozenosti schopnost růst a učit se. 
Zdravé dítě se tak nějak téměř samo začne 
stavět na nohy a opakovat první slova. Po-
dobně každý narozený z Ducha je vnitřně 
disponován k tomu dorůstat Krista.

Je tu ale ještě jeden dar, bez kterého by 
růst nebyl možný. „On dal jedny apoštoly, 

jiné proroky, některé evangelisty, jiné pas-
týře a učitele, aby připravili svaté k dílu 
služby, k vybudování těla Kristova.“ Dítě 
má potenciál mluvit a číst, ale naučí se to 
bez lidí kolem? Naučí se dospěle jednat 
či řešit konflikty bez zralých dospělých 
kolem sebe? Bůh to zařídil tak, že bez 
druhých růst nelze. Dítě se učí nápodo-
bou. Osvojuje si řeč a jednání těch, které 
má kolem sebe. Také v pozdějším životě 
se my všichni stále učíme ze zkušeností 
druhých a v interakci s nimi. Pro mnoho 
věcí potřebujeme přímou výchovu, vede-
ní, učitele. Nemůžeme růst, pokud kolem 
sebe nemáme společenství, jehož zvyky 
a dovednosti si osvojujeme, a konkrétní 
lidi, kteří jsou v něčem dál a jsou ochotni 
se nám věnovat.

Proto nás Bůh staví do církve jako spo-
lečenství s apoštoly, proroky, pastýři, uči-
teli, evangelisty. Jak tomu rozumím, nejde 
o to, že jsou v církvi přítomni lidé s tímto 
označením. Jde o tato obdarování. Ostat-
ně apoštol Pavel se označuje za učitele 
i apoštola, což naznačuje, že nikdo není 
jednoduše jedno nebo druhé. Apoštolové 
dávají církvi řád, vizi a směr. Proroci vedou 
k růstu vzhůru v komunikaci a vztahu s Bo-
hem. Učitelé budují do hloubky v poznání. 
Evangelisté vedou k růstu do šířky ve sdíle-
ní evangelia a zájmu o svět kolem. Pastýři 
pak upevňují církev péčí dovnitř. Pouze 
když jsou všechny tyto směry zastoupené, 
mohou církev i její členové zdravě růst „vše-
mi způsoby“ k dospělosti v Kristu.

Dospělost znamená, že člověk se doká-
že postarat nejen o sebe, ale také pečovat 
o svět kolem a vychovávat další. Podobně 
i duchovní dospělost znamená péči o Boží 
stvoření a podíl na výchově dalších. Bez 
společenství člověk nemůže růst, duchov-
ně dospělý člověk zase bez společenství žít 
nechce. Vždyť cílem růstu je „připravit sva-
té k dílu služby“ v církvi a ve světě. Věřím, 
že v KS Praha nám Bůh dává právě takové 
společenství, kde můžeme růst a také se 
podílet na službě. Jsem rád, že v něm můžu 
být, a i v novém roce vyhlížím Kristem pro-
měňované životy.

Jiří Bukovský

Proto nás Bůh 
staví do církve 
jako společen-
ství s apoš-
toly, proroky, 
pastýři, učiteli, 
evangelisty.
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

P R O R O C T V Í

Růst skupinek: Modleme se, aby do 
října roku 2022 přibylo ve sboru 8 no-
vých skupinek.

Evangelizační aktivity: Žehnejme ce-
lému průběhu celonárodní Alfy (začala 
25. 1. ), ve které máme jako sbor několik 
zástupců, a také kurzu Příprava na man-
želství, kde jsou mezi účastníky i lidé 
mimo církev. Modleme se za povolání 
vedoucích a členů týmů pro krátkodobé 
misijní výjezdy.

Národní týden manželství (14.–20. 2.): 
Modleme se, aby se naplnila vize orga-
nizátorů: „Ve valentýnském týdnu každý 
rok společně oslavujeme, jak moc pro 
nás manželství znamená. Nechte se 
inspirovat, jak ze svého dobrého man-
želství udělat ještě lepší nebo obnovit to, 
co se časem ve vztahu vytratilo.“

Vyhodnocení minulých témat
Vláda získala důvěru a fungují již všichni 
ministři podle původního návrhu předse-
dy vlády. Státní rozpočet má být teprve 
předložen. Plánuje se opakování „mi-
lostivého léta“. Napětí na bělorusko – 
polské hranici se snížilo, napětí mezi 
Ruskem a Ukrajinou, resp. dalšími státy 
trvá. K přímé agresi díky Bohu nedošlo, 
ale nebezpečí není odvráceno.

Zprávy z vedení sboru
V prosinci jsme převzali parcelu vedle sbo-
rové budovy, kterou jsme zakoupili společ-
ně s F – Nadací. V současné době probíhá 
geodetické zaměření a v první fázi bychom 
rádi vybudovali vchod ze suterénního sálu 
na zpevněnou plochu, která by se dala vy-
užít pro různé aktivity mládeže i jednot-
livých regionů. Výhledově počítáme se 
širším využitím parcely.

Stále jsme otevřeni i možnosti zakoupit 
menší objekt nebo část objektu na opačném 
konci Prahy, než jsou Žertvy, ale žádná re-
álná možnost se neotevřela.

Pokračuje práce na založení nových 
regionů. Přístav i Prosek kromě dalších 
aktivit pořádají bohoslužby jednou mě-
síčně. Prosek by od dubna zahájil zkušební 
bohoslužby každou regionální neděli a od 
ledna je zřízen jako samostatné středisko. 

Region Západ pokračuje v druhých boho-
službách na Barrandově.

Postupně dokončujeme vyhodnocení 
služby starších sloužících déle než sedm 
let. Na některých regionech již se závěry 
vyhodnocení byli členové seznámeni.

Děkuji všem, kteří vyplnili anketu 
ohledně mé osoby a služby. Vážím si všeho 
povzbuzení a kladného hodnocení a věno-
val jsem se spolu s dalšími staršími také 
připomínkám a podnětům ke své službě. 
Je to pro mne cenná zpětná vazba a určitě 
je dobré i v mezidobí sdělit své případné 
podněty nebo napomenutí mně i ostatním 
starším. Je to pro nás důležité. S výsledky 
vyhodnocení mé služby budete seznámeni 
na výročním sborovém shromáždění.

Lubomír Ondráček

Čerstvá, živá voda
Během chval při celosborovém shromáž-
dění 2. 1. 2022 jsem viděl obraz „čutory“.

Bylo to v okamžiku, kdy zněla chvála 
povzbuzující, abychom měli své lampy 
plné oleje…

Čutora = polní láhev na vodu (vojáci, 
trempové, apod.)

Čutora je důležitá věc. Bereme si do ní 
nouzovou zásobu vody. Nic jiného by v ní 
nemělo být.

Má ale jednu nevýhodu, ta voda v ní po-
stupně zteplá a zasmrádne…

Proto je třeba ji při každé příležitosti, 
když míjíme studánku (zdroj čerstvé vody), 
zcela vylít, vypláchnout a znovu naplnit.

Tak to má být i v našem duchovním ži-
votě. V naší duchovní čutoře máme nejspíš 
nějakou vodu z „běžného“ zdroje, ale není 
zcela čerstvá.

Proto potřebujeme tuto vodu vyměnit. 
Když se dostaneš do Boží přítomnosti, nech 
se zcela obnovit. Neříkej si ještě něco mám 
z „minulého týdne“, to už je určitě ztepla-
lé a zatuchlé. Využij příležitosti a nech se 
zcela obmýt, občerstvit. Ve chvíli, kdy zare-
gistruješ, že tě něco konkrétního duchovně 
sytí, zdrž se u toho a pij a jez (konkrétní 
chvála, kapitola či verš z Písma, článek, 
blog či podcast…)

Daniel Gawlik 1. 1. 2021

Studijní skupinka

Pokud nemáš skupinku a měl nebo 
měla bys zájem o časově omezenou 
skupinku (cca březen–červen) za-
měřenou kromě sdílení a modliteb 
na studium Bible (konkrétně podle 
témat začátku Žd 6), ozvi se prosím 
na email lubomir.ondracek@kaes.cz. 
Den a čas dohodneme podle možnos-
tí přihlášených.

Lubomír Ondráček

Jakub a Dorotka Zůnovi ještě jednou všem dárcům děkují! Auto pro „Tedíky“ už je realita! 
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R O D I N A

Z E  Ž I V O T A  R E G I O N Ů

Oslava narozenin
Loni na Štědrý den proběhla na Veronském 
náměstí Štědrá bohoslužba za účasti více 
než stovky sourozenců a místních spoluob-
čanů. Shromáždění moderoval Václav Kor-
dula, po přivítání zazněly chvály v podání 
čtyřčlenné kapely (David Bukáček, Matouš 
Krajník, Lukáš Ondráček a Jakub Hejnic), 
část vánočního příběhu četla z Písma Mo-
nika Kordulová, výborným „vánočním po-
selstvím“ navázal Jakub Hejnic.

Po závěrečném požehnání (Josef Hej-
nic) přednesla vánoční písně a chvály na 
akustickou kytaru Věra Takátsová z regi-
onu Střed. Bohoslužby se zúčastnil také 
předseda Obce baráčníků M. Rýdl a hlavní 
pastor sboru Luboš Ondráček. Vzhledem 

k delší vážné nemoci s námi letos nebyl 
pan starosta Prahy 15 Milan Wenzl, který 
však nad akcí převzal záštitu. Po studeném 
počasí z předešlého a následujícího dne 
vše proběhlo za velmi příjemného počasí 
(bylo skoro 10 °C, bez srážek), což ocenili 
především hudebníci a technický tým pod 
vedením Josefa Hejnice ml. spolu se souro-
zenci ze skupinky mládeže (Petr Potfaj, Eva 
Podrazilová a další), kteří odvedli výbor-
nou práci. Účastníci bohoslužby se mohli 
občerstvit vánočkami a bezalkoholickým 
ovocným punčem z „tvůrčí dílny“ Zuza-
ny Hejnicové, na památku si odnesli malé 
vánoční dárky, které připravil a rozdával 
Pavel Podrazil. Mile nás překvapilo, že 

někteří z místních obyvatel si pamatovali 
naše „předcovidové“ Štědré bohoslužby 
a byli vděčni, že jsme se nenechali zastavit 
okolnostmi.

Soudě i podle toho, jak se řadě účastní-
ků nechtělo po skončení domů, se letošní 
„Štědrá“ velmi dobře vydařila a oslavila 
narozeniny našeho Pána a Spasitele. Zá-
roveň znovu ukázala, že i početně nevelký 
region může za přispění dalších sourozen-
ců ze sboru úspěšně ovlivnit veřejnost ve 
svém okolí. Když na 1. svátek vánoční za-
čalo chumelit, uvědomili jsme si znovu, že 
štědrodenním příjemným počasím možná 
přispěl i náš milovaný Oslavenec…

Josef Hejnic, region Hostivař

Ovečka – hledání prostor pro školku
Školička Ovečka má po 23 letech nuceně 
přerušený provoz. Po skončení pronájmu 
v Bratrské škole přesídlila Ovečka na Let-
nou, ale i odtud se musela už po roce od-
stěhovat. Protože se nepodařilo najít včas 
nové místo, provoz školky musel být od 
září 2021 přerušen a všechno vybavení je 
nyní uloženo v pronajatém skladě. Inten-
zivně usilujeme o to, aby mohl být provoz 
Ovečky zase obnoven, a stále hledáme pro-
story, ve kterých by to bylo možné. Prostory, 
které vyhovují vyhláškám a normám, není 
ale vůbec jednoduché najít. Proto prosí-

me o pomoc. Kdyby měl na prostory pro 
Ovečku někdo tip nebo by nám s aktivním 
hledáním rád pomohl, budeme vděčni za 
informaci.

Jak by měly prostory pro Ovečku 
vypadat?

• musíme mít jednu velkou místnost 
nejméně 72 m2 / nebo dvě místnosti 
nejméně 54 m2 a 30,6 m2

• k tomu prostor na další nezbytné 
zázemí (šatna, sociální zařízení, 
kuchyňka)

• možnost využívat asi na jednu ho-
dinu dopoledne přilehlý venkovní 
prostor (dvůr, vnitroblok, zahradu, 
hodně blízké hřiště)

• prostory pro školku musí být v pří-
zemí nebo v prvním patře a nemo-
hou mít okna do hustého provozu

• lokalita by měla být přiměřeně 
dobře dostupná pro rodiny téměř 
z celé Prahy

Zorka Knížková
tel. 603 545 788,

info@mcovecka.cz

foto Noemi Podrazilová
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Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043

Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha

Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
 06694 desátky Hostivař
 08694 desátky Jih
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 14694 desátky Prosek
 01694 desátky Sever
 07694 desátky Střed
 09694 desátky Východ
 05694 desátky Západ
 910 stavební fond
 682130 dary na sborovou mládež

I N F O R M A C E  O  M L Á D E Ž I www.kspraha.cz/aktivita/mladez

HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

DOROST (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Lukáš Ondráček
732 408 779
lukas.ondracek@kaes.cz

POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Michaela Ondráčková
605 379 172
michaela.ondrackova@kaes.cz

ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz
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HOSTIVAŘ
Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310, 
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shro-
máždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 18/4/0

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební), 
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/7/5

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 78/4/22

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 109/14/29
Vstup: Marek Hauptmann
Výstup: Eliška Sýkorová

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Počet členů: 44/6/21

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 103/12/29
Vstup: Jan Halámka

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 46/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 76/18/12

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.



S B O R O V É  A K C E
Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.

Út 1. 2. Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro 
Porost, 17:30–19:30

St 2. 2. Dorost, 17:00–19:00

6. 2. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: David Bukáček a spol.

Kázání: Lubomír Ondráček – Je Ježíš 
tvůj přítel?

Po 7. 2.  Odrost, 18:30–21:00

Út 8. 2. Porost, 17:30–19:30

St 9. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 10. 2. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

Ne 13. 2. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 14. 2. Odrost, 18:30–21:00 
Večer o manželství s Harry 
a Kate Benson, 18:00–20:00, 
CEVRO Institut

Út 15. 2. Porost, 17:30–19:30

St 16. 2. Dorost, 17:00–19:00

Čt 17. 2. Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

Ne 20. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 21. 2. Odrost, 18:30–21:00

Út 22. 2. Porost, 17:30–19:30

St 23. 2. Dorost, 17:00–19:00

23.–25. 2. Evangelikální fórum 2022

Čt 24. 2. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

Ne 27. 2. Shromáždění v rámci regionů

Po 28. 2. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál 
Odrost, 18:30–21:00

Út 1. 3. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 2. 3. Dorost, 17:00–19:00

5.–12. 3. Jarňáky 2022, První turnus

12.–19. 3. Jarňáky 2022, Druhý turnus

6. 3. Sborové shromáždění

15:00, Kulturní dům Ládví

Chvály: Pureheart pod vedení Radky 
Novotné

Kázání: Petr Kácha – Náš Bůh je Bohem 
nových začátků

Po 7. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 8. 3. Porost, 17:30–19:30

St 9. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 10. 3. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

Ne 13. 3. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 14. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 15. 3. Porost, 17:30–19:30

St 16. 3. Dorost, 17:00–19:00

Čt 17. 3. Kurz Příprava na manželství 
18:30–21:30

Ne 20. 3. Shromáždění v rámci regionů

Po 21. 3. Odrost, 18:30–21:00

Út 22. 3. Porost, 17:30–19:30



Začít můžete kterýmkoli číslem. V případě 
zájmu vám rádi dopošleme i lednový ŽV.

To čtu.
Předplatné objednávejte zde:

www.zivotviry.cz/predplatne

mezidenominační 
křesťanský měsíčník

Je aktuálny a prináša odpovede 
na témy, s ktorými sa v živote 
stretávame.

TO ČTU

Marián Lipovský
vedoucí skupiny Timothy,

CB Banská Bystrica

Líbí se mi, že má dlouhý dech 
a hluboký ponor.

TO ČTU

Karel Řežábek
pastor KS Plzeň, hudebník

TO ČTU

Daniela Hurtová
ředitelka festivalu United,

CB Maják Vsetín

Vždy se těším na příběhy lidí. 
Inspirují mě a povzbuzují ve víře.


